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 دهچكی

ّبی هختلف مبشت آسهبیشی در هشرػِ تحقیقبتی مجَتزآثبد     در تبریخ ثْبرُ گلزًگ ٍ ػولنزد داًِ ارقبم ثِ هٌظَر ثزرسی هزاحل ًوَ

رٍد ٍ گلذشت در ّشت  ّبی اراك، سًذُ  سِ رقن گلزًگ ثِ ًبم. اًجبم شذ 1371-78هزمش تحقیقبت مشبٍرسی اصفْبى در سبل سراػی 

. در شش تنزار هقبیسِ گزدیذًذ( تیزهبُ مخزداد ٍدٍ 11اردیجْشت،  33ٍ  11فزٍردیي،  33ٍ  11اسفٌذ،  22ٍ  11)   تبریخ مبشت

اثز تبریخ مبشت ثز تؼذاد رٍس ٍ درجِ رٍس . فزػی در ًظز گزفتِ شذًذ ػبهلاصلی ٍ ارقبم ثِ ػٌَاى  ػبهل ّبی مبشت ثِ ػٌَاى تبریخ

خیز در مبشت تب تبریخ مبشت ّفتن عَل هزاحل مبشت تب سجش شذى، أثب ت. ار ثَدد تجوؼی هزاحل ًوَ ٍ ػولنزد مزت هؼٌی ّبیرشذ

سجششذى تب رؤیت عجق، سجش شذى تب گلذّی، سجش شذى تب رسیذگی ٍ مبشت تب رسیذگی ٍ ػولنزد داًِ مبّش ٍ در تبریخ مبشت ّشتن 

 ّبیاثز رقن ثز تؼذاد رٍس ٍ درجِ رٍس رشذ. ذادًذاًذمی افشایش یبفتٌذ ٍلی درجِ رٍس رشذ ّبی تجوؼی هزثَط رًٍذ خبصی را ًشبى ً

ارقبم اس لحبػ ػولنزد . ّب ثَدًذ تزیي صًَتیپ تزیي ٍ دیزرس ارقبم سًذُ رٍد ٍ گلذشت ثِ تزتیت سٍدرس .دار ثَد تجوؼی هزاحل ًوَ هؼٌی

 .داری ًذاشتٌذ داًِ اختالف هؼٌی

  د، عولكرد دانهدرجه روز رشهراحل نوو، تاریخ کاشت،  گلرنگ، :کليدي واژگان

 هقدهه 

ثز ایي اسبس گیبُ . گیزد ای مِ دارای هسبًلِ شَری ٍ من آثی ّستٌذ، صَرت هی مشت گلزًگ در استبى اصفْبى در هٌبعق حبشیِ

ثٌبثزایي آگبّی اس سهبى ٍقَع ٍ عَل دٍرُ هزاحل . ّبی هحیغی رٍثزٍ است خَد ثب تٌش ًوَتحت ایي شزایظ تَلیذ در هزاحل هختلف 

تز ٍ تبًثیزگذارتز در ػولنزد داًِ هَرد  حسبس ًوَسبسد مِ هزاحل  ى ٍ راثغِ ّز یل اس آًْب ثب ػولنزد داًِ ایي اهنبى را فزاّن هیآ ًوَ

ایي اهز در ًْبیت سجت افشایش ػولنزد . هیي گزددأًظیز آة در ایي هزحلِ ثزای گیبُ ت ،شٌبسبیی قزار گزفتِ ٍ ػَاهل هحذٍد مٌٌذُ تَلیذ

اس ّویي رٍست مِ هغبلؼِ تغییزات حیبتی گیبُ شبهل هزاحل رشذ رٍیشی ٍ سایشی ًسجت ثِ سهبى اّویت پیذا هی . ذ شذهحصَل خَاّ

ی در گیبُ ًوَاگز چِ ػَاهل هحیغی گًَبگَى ثز گیبُ هإثزًذ، اهب درجِ حزارت ینی اس ػَاهل اٍلیِ هإثز ثز رشذ ثَدُ ٍ ّز گًَِ .مٌذ

ارتجبط هزاحل فٌَلَصیل یل گیبُ ثب تجوغ حزارت ٍ ػذم ارتجبط آى ثب سهبى اٍلیي  (.1388اجِ پَر، خَ)ثیز حزارت قزار هی گیزدأتحت ت

 . ثزًذ ی اس آى ثْزُ هیًوٍَ اهزٍسُ امثز هحققیي در تؼییي سهبى ٍقَع هزاحل رشذ ٍ ( 1271گیلوَر ٍ راجزس،)ثیبى شذ 1831ثبر در سبل 

ّبی  رشذّبی تجوؼی در تبریخ لف گلزًگ ثز اسبس تؼذاد رٍس ٍ درجِ رٍسارقبم هخت ًوَّذف اس ایي هغبلؼِ ثزرسی هزاحل 

 .ّبی مبشت اس ایي لحبػ ٍ ارتجبط ایي هزاحل ثب ػولنزد داًِ ثَد هختلف مبشت ٍ گزٍُ ثٌذی ایي تبریخ

 ها هواد و روش



 

 
2 

 

 

ش ارقبم اراك، سًذُ در ایي آسهبی. در هشرػِ تحقیقبتی مجَتزآثبد اصفْبى اًجبم شذ 1371-78آسهبیش عی سبل سراػی 

تیزهبُ در  دٍمخزداد ٍ  11اردیجْشت،  33ٍ  11فزٍردیي،  33ٍ  11اسفٌذ،  22ٍ  11رٍد ٍ گلذشت در ّشت تبریخ مبشت 

ّبی مبشت ثِ ػٌَاى  تبریخ. ّبی خزد شذُ در شش تنزارهقبیسِ گزدیذًذ ّبی مبهل تصبدفی ثب تَسیغ مزت یل عزح ثلَك

ػولیبت مبشت، داشت ٍ ثزداشت عجق آسهبیشبت هؼوَل  .بهل فزػی در ًظز گزفتِ شذًذػبهل اصلی ٍ ارقبم ثِ ػٌَاى ػ

ثزای هحبسجِ درجِ رٍس . هزاحل ًوَ ثز اسبس هشبّذُ ظَْر ػالئن هزثَعِ در ّز مزت تؼییي گزدیذ. گلزًگ اًجبم گزفت

لنزد اس رٍی ًوًَِ ثزداشت شذُ اس ػو .درجِ سبًتی گزاد در ًظز گزفتِ شذ 1ٍ33رشذّب مویٌِ ٍثیشیٌِ درجِ حزارت ثتزتت 

 دٍ خظ هیبًی ّز مزت ثذست آهذ

ای داًني در سغح  ّب ثب آسهَى چٌذ داهٌِ هیبًگیيٍ  اػذاد خبم حبصل اس ایي هغبلؼِ هَرد تجشیِ ٍاریبًس قزار گزفتٌذ

 ..درصذ هقبیسِ شذًذ 1احتوبل 

 نتایج و بحث

درصذ هؼٌی دار  1در سغح احتوبل  آى رشذ تجوؼی ٍ درجِ رٍساثز تبریخ مبشت ثز تؼذاد رٍس اس مبشت تب سجش شذى .

اثز (.1جذٍل)ثب تبًخیز در مبشت تب تبریخ مبشت ّشتن تؼذاد رٍس ٍ ّوچٌیي درجِ رٍس رشذّبی هزثَعِ مبّش یبفت. ثَد

شذى تب  سجش شذى تب گلذّی، سجش تبریخ مبشت ثز تؼذاد رٍس ٍ درجِ رٍس رشذّبی تجوؼی هزاحل سجش شذى تب رٍیت عجق، 

ثغَرملی ثب تبخیز در مبشت تب تبریخ مبشت ّفتن، عَل . دار ثَد درصذ هؼٌی 1رسیذگی ٍ مبشت تب رسیذگی در سغح احتوبل 

 (. 1جذٍل)ایي هزاحل ٍ ّوچٌیي درجِ رٍس رشذّبی تجوؼی آًْب مبّش، ٍلی در تبریخ مبشت ّشتن اًذمی افشایش یبفتٌذ

َ ف مبشت اس لحبػ درجِ رٍس رشذّبی تجوؼیی هزاحیل هختلیف    اختالف هؼٌی دار ثیي تبریخ ّبی هختل . اًیذاسُ   ًوی

َ گیزی شذُ قبثل اًتظبر ًیست سیزا فزض ثز ایي است مِ درجِ رٍس رشذ تجوؼی ثزای رسیذى ثِ یل هزحلیِ خیب     ی، ًوی

. ار ًذاشیتِ ثبشیٌذ  تبثغ سهبى ٍ هنبى ًجَدُ ٍ قبػذتأ ثبیستی تبریخ ّبی هختلف مبشت اس ایي لحبػ ثب ینذیگز اختالف هؼٌی د

چٌیي ػنس الؼولی را احتوبأل هی تَاى ثِ فشبرّبی حزارتی در تبریخ مبشت ّبی دیزتز ٍ غیز خغی ثَدى ػنیس  ػذم ثزٍس 

عَل دٍرُ ٍ ٍاحذّبی حزارتی تجوغ یبفتِ هزحلِ گلیذّی تیب    .ارقبم ثِ دهب در هحذٍدُ ٍاقغ شذُ رثظ داد ًوَالؼول سزػت 

تغییزات تؼذاد رٍس ٍ درجِ رٍس رشذّبی ایي هزحلِ رًٍذ خبصیی را در  . دار پذیزفت بثیز هؼٌیرسیذگی اس اثز تبریخ مبشت ت

 . ّبی هختلف مبشت ًشبى ًذاد تبریخ

ثغَر ملی تغییزات ػولنزد اس تبریخ مبشت اٍل تب ّشتن هشبثِ تغییزات . دار ثَد اثز تبریخ مبشت ثز ػولنزد مزت هؼٌی

ثغَرینِ اس تبریخ مبشت اٍل . رشذّبی تجوؼی هزاحل سجش شذى تب رسیذگی ٍ مبشت تب رسیذگی ثَد عَل دٍرُ ٍ درجِ رٍس

ثِ عَر ملی ثب تأخیز در مبشت ػولنزد ارقبم ًیش (. 1جذٍل)تب ّفتن مبّش ٍ درتبریخ مبشت ّشتن اًذمی افشایش یبفت 

  .مبّش یبفت

دار ٍلی ثز تؼذاد رٍس ٍ درجِ  ّبی تجوؼی آى غیز هؼٌیاثز رقن ثز تؼذاد رٍس اس مبشت تب سجش شذى ٍ درجِ رٍس رشذ

رٍد  ارقبم سًذُ. دار ثَد اثز رقن ثز ػولنزد مزت هؼٌی (.1جذٍل)رٍس رشذّبی سبیز هزاحل ًوَ اًذاسُ گیزی شذُ هؼٌی دار ثَد
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رقن . ِ را دارا ثَدًذمیلَگزم داًِ در ّنتبر ثیشتزیي ٍ موتزیي ػولنزد داً 1722ٍ  1221ٍ گلذشت ثتزتیت ثب هتَسظ ػولنزد 

 (. 1جذٍل)اراك اس ایي لحبػ در ثیي ایي دٍ رقن قزار گزفت 
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 ارقبم گلزًگ در تبریخ ّبی هختلف مبشت هزاحل هختلف ًوَ ٍ ػولنزد مزت( GDD)ٍ درجِ رٍس رشذ تجوؼی ( DAY)تؼذاد رٍس  1هیبًگیيهقبیسِ   -1جذٍل                  

 .درصذ فبقذ تفبٍت هؼٌی دار هی ثبشٌذ 1ػبهل آسهبیشی در ّز ستَى ثب داشتي حزٍف هشتزك اس لحبػ آهبری در سغح احتوبل  هیبًگیي ّب ثزای ّز -1

 ػولنزد مزت
ػَاهل  مبشت تب سجش شذى سجش شذى تب رٍیت عجق سجش شذى تب گلذّی گلذّی تب رسیذگی سجش شذى تب رسیذگی مبشت تب رسیذگی

 GDD DAY GDD DAY GDD DAY GDD DAY GDD DAY GDD DAY آسهبیشی

 
            

تبریخ 

 مبشت

3334a
 2851a

 5/127 a
 2662a 6/113 a

 783b
 4/31 b

 1743a
 9/78 a

 1242a 5/58  
a
 283a

 2/17 a 15/12/86  

3329a
0 2738b

 6/117 b
 2527b

 7/138 a
 739bcd

 6/29 bc
 1665b

 7/74 b
 1212a

 2/55  
a
 274a

 3/13 b
 33/12/86  

2193b 2483c
 7/135 c

 2332c
 7/97 b

 683cde
 4/27 cd

 1553c
 4/66 c

 1168a
 7/49 b

 221a 3/12 c
 15/1/87  

1794c 2338d
 1/95 d

 2167d
 4/88 cd

 639e
 1/25 d

 1438d
 1/63 d

 1374b
 6/44 c

 213b 6/9 d
 33/1/87  

1313d 2216e
 3/93 e

 2113de
 2/85 de

 675de
 8/27 c

 1368e
 7/55 e

 1371b
 8/43  c

 238b
 3/8 e

 15/2/87  

1175d 2193ef 4/87 ef 2354e 9/81 de
 743bcd 9/29 bc 1235f 8/49 g 811c 9/32 d 157c

 2/7 f
 33/2/87  

1183d 2122f 9/84 f 2336e 4/81 e
 763bc 4/33 b 1225f 2/49 g 933c 1/36 d 128d

 1/5 g
 16/3/87  

1355d 2418c 1/95 d 2334c 5/93 b
 1315a 5/43 a 1275f 4/51 f 822c 9/32 d 125d

 3/5 g
 2/4/87  

 رقن             

1921a 2438a
 6/131 a 2438a 6/131 a

 734b 4/29 c 1446ab 63a 1395a 3/46 a 231a
 7/9 a

رودزنده   

1893a 2435a 6/131 a 2232b 7/91 b
 773a 2/31 a 1456a 61b 1332b 4/43 b 233a 9/9 a

 اراك 

1829a 2363b 9/97 b 2164c 9/86 c
 757a 2/33 b 1437b 59c 985c 7/42 b 198a 6/9 a

 گلدشت 
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 یری کلینتیجه گ

ثِ ػٌَاى ًتیجِ ًْبیی، در ایي ثزرسی هی تَاى ثِ تسزیغ هزاحل ًوَ ثب تبخیز در مبشت تب تبریخ مبشت دٍم تیز هبُ، 

اختالف هؼٌی دار درجِ رٍس رشذّبی تجوؼی ثزای یل هزحلِ خب  ًوَ در تبریخ ّبی هختلف مبشت ٍ اختالف هؼٌی دار 

 .درجِ رٍس رشذ تجوؼی ثؼضی اس ایي هزاحل اشبرُ مزد ثیي ارقبم هَرد هغبلؼِ در عَل هزاحل ًوَ ٍ

 هنابع 

هجوَػِ هقبالت ملیذی پٌجویي مٌگزُ . ًقش عَل رٍس ٍ دهب در اًتخبة تبریخ مبشت هحصَالت سراػی. 1388. ر .خَاجِ پَر، م -1

 .31 -11صفحبت . 1388شْزیَر  2 -13. هَسسِ تحقیقبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر مزج. سراػت ٍ اصالح ًجبتبت ایزاى
2-Gilmore, E.J. and J.S. Rogers. 1985; Heat unit as method of measuring maturity in corn. Agron. J. 

50:611-615. 
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Abstract: 

A field experiment was conducted in 2007-2008 at Kabootar Abad Research Station of 

Isfahan. Eight  planting dates (March 6, March20, April 4,May 5, May 20, June6 and June 23) 

and three safflower varieties ( Arak, Zenderood and Goldasht) were evaluated using a 

randomized complete block design with split- plot layout in six replications. Dates of planting 

were considered as the main plot and varieties were randomized in the sub plots. Date of 

planting significantly affected number of days and GDD of developmental stages and seed 

yield. Delay in planting until seven planting date reduced length and GDD of planting to 

emergence, emergence to head visible, emergence to flowering, emergence to ripening, 

planting to ripening and seed yield. These traits increased a little in eight planting date. 

Varieties significantly affected developmental stages except planting to emergence. 

Zendehrood and Goldasht were the latest and earliest varieties respectively. There was not 

significant difference among seed yield of varieties. The first and second planting dates 

clustered in a separate group. Number of days from planting date to ripening had highest 

correlation with seed yield. Number of days from planting to ripening was the only variable 

that entered to yield equation model and expressed variations of it. 
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